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اثر کاربرد کود بیولوژیک بر رشد و عملکرد ارزن پروسو ( )Panicum miliaceumدر شرایط شور
منصور سالکی* ،1اصغر رحیمی ،2بنیامین ترابی ،3عبدالرضا اخگر 4و امیر دادرسی
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تاريخدريافت1334/11/11:؛تاريخپذيرش1331/2/22:

چکيده
ارزنيکیازغالتسنتیدرنواحیخشکونیمهخشکمناطقگرمسیریمحسوبمیشودکهاز

سابقه و هدف :
1

تحمل بااليی نسبت به تنش خشکی و شوری برخوردار است .شوری يکی از مهمترين تنشهای غیر زنده است،
کاهش اثرات محدود کننده تنش شوری ،تأثیر مثبتی بر تولید محصوالت کشاورزی دارد .مواد هیومیکی بهعنوان
سازیعناصرغذايی،ظرفیتتبادلکاتیونی،آزادسازی

ترينوپايدارترينبخشمادهآلـیبهطـورمستقیمرویرها


مهم
نوعیکمپوستتولیدشدهبهکمککرمهای

ورمیکمپوست ،
فسفرومهارفلزاتسنگینوسمینقشاساسیدارند  .
هضمبازماندههایآلی،ضمنعبورازدستگاهگوارشیاينجانورانبوجود

خاکیاستکهدرنتیجهتغییروتحولو
ثیرکودهیومیکگرانولهوورمیکمپوستدرافزايشعملکرد

میآيد.هدفازاجرایاينتحقیقعبارتندازمقايسهتأ

اسیدهیومیک گرانوله و ورمیکمپوست در کاهش اثرات
ارزن پروسو در شرايط شوری و بررسی تأثیر کاربرد کود  
شوریخاکبود.
منظوربررسیاثرکاربردکودهایآلیازقبیلکودهایهیومیکوورمیکمپوستدربهبودشرايط

مواد و روشها :به
همچنینکاهشياحذفتديجیمصرفکودهایشیمیايی،آزمايشگلدانیدرشهر

خاکواصالحخاکهایشورو

يزدصورتگرفت.اينآزمايشبهصورتفاکتوريلدرقالبطرح پايهبلوککاملتصادفیدر 4تکرارانجامشد.
دسیزيمنسبرمتر)،کوداسیدهیومیک(صفر2،و 4درصدوزنی)وکود
فاکتورهایآزمايششامل شوری (1و   12
ورمیکمپوست(صفر5،و12درصدوزنی)بودند.

یافتهها:نتايجنشاندادوزنخشکبوتهتحتتأثیردرصداسیدهیومیکوورمیکمپوستقرارگرفت.براساسنتايج
بهدست آمده کلروفیل تنها تحت تأثیر اسیدهیومیک قرار گرفت و سطح برگ تنها تحت تأثیر ورمیکمپوست قرار
،معنیدار

کمپوست،شوریواسیدهیومیکبرارتفاعبوته،عملکرددانه

گرفت.دراينآزمايشاثراتمتقابلبینورمی
دستآمدهمصرفورمیکمپوستباعثافزايشوزنخشکبوتهشدوبیشترينوزنخشکبوته

بود.مطابقنتايجبه
نظرمیرسدباکاربردکودهایآلیمیتواناثراتسوءناشیاز


بنابراينبه
بامصرف2درصداسیدهیومیکبهدستآمد.
مقاومبهشوریرابدونکاهشمعنیدارعملکردکشتنمود.

تنششوریراتعديلنمودهوگیاهاننسبتاً
نتیجهگیری :با توجه به نتايج بهدست آمده از اين تحقیق ،اسیدهیومیک و ورمیکمپوست باعث افزايش برخی از
هیومیکوورمیکمپوستبرشاخصمیزانکلروفیل،وزنخشک

ويژگیهایرشدیدرارزنشد.اثرمتقابلبین 
اسید

*مسئولمکاتبهRahimiasg@gmail.com:
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بوتهوعملکرددانه،اثرمعنیدارداشت.همچنینبااعمالتیمارشوریکمترينمیزانعملکرددانهبهدستآمدکهاين

دهد.همزمانباکاربردتیمارشوریدرداخلخاکيونسديم،فازتبادلی


ثیرمنفیشوریرابرگیاهنشانمی
امرتأ
کهمنجربهدسترسیآسانتروجذب

هارااشغالکردهوغلظتآنهارادرمحلولخاکافزايشداد 


برخیازکاتیون
بیشتر آنها توسط گیاه گرديد .بنابراين میتوان از کودهای بیولوژيک بهمنظور کاهش اثرات ناشی از تنش شوری
استفادهنمود.


واژههای کلیدی:ارزنپرسو،اسیدهیومیک،تنششوری،ورمیکمپوست
مقدمه
عمدهترين تنشهای محیطی که اغلب
 يکی از  

(زيستتوده)قابلمالحظه،متحملبهتنششوری،

گیاهان با آن مواجه هستند تنش شوری میباشد.

متحمل به ساير تنشهای محیطی مانند خشکی و

شوری به معنی اضافه شدن نمکهايی مثل سديم

ماندابیبودنخاکهاضروریاست.


کلريد،سديمسولفاتو...بهخاکياآباست(.)3

 ارزن يکی از غالت سنتی در نواحی خشک و

تنششوریموجبتغییراتشیمیايی،فیزيولوژيکو

مناطقگرمسیریمحسوبمیشود ،کهاز

نیمهخشک 

مورفولوژيک متعددی در گیاهان میشود .اين تنش

تحمل بااليی نسبت به تنش خشکی و شوری

رشد،فتوسنتز،سنتزپروتئین،متابولیسملیپیدها،تنفس

برخوردار است .ارزنها در بین غالت پس از گندم،

و تولید انرژی را تحت تأثیر قرار میدهد (.)11

برنج،ذرت،جووسورگومدررتبهششماهمیتقرار

گیاهان مکانیسمهای متفاوتی برای مقاومت در برابر

دارد .علیرغم اهمیت زراعی ارزن در زمانهای

تنششوریدارندکهشاملتنظیممیزانسديمورودی

گذشته و نیز جايگاه ويژه آنها در کشاورزی سنتی،

به اندام هوايی ،ترشح و دفع نمک در سطح برگ،

دررابطهبااثراتتنشخشکیوشوریبرعملکردو

تغییر در هورمون گیاهی و القای سنتز برخی

اجزاء عملکرد و همچنین صفات مرفولوژيک و

پروتئینهاست (.)12 ،13درحالحاضرازترکیباتی


فیزيولوژيک مؤثر در عملکرد اين گیاهان ،تحقیقات

استفاده میشود که مقاومت گیاهان را به تنشهای

اندکی صورت گرفته است .در اقلیمهای خشک و

محیطی افزايش داده ،موجب بهبود فعالیتهای

نیمه خشک که قسمت عمده کشور ايران را شامل

متابولیکی گیاه میشوند .همچنین با توجه به

میشوند ،عدم وجود پوشش گیاهی کافی و مناسب


گستردگی اراضی شور در کشور ،وجود حجم بسیار

موجب کاهشبازگشتبقايایگیاهیبهخاکو در

قابل مالحظه از منابع آب شور ،گستردگی اقلیم

نتیجه کمبود مواد آلی گرديده است .مواد هیومیکی

خشک در کشور ،اثرات نامناسب تغییر اقلیم آينده

بهعنوان مهمترين و پايدارترين بخش ماده آلـی


ايران ،افزايش جمعیت و معضالت اقتصادی-

طـورمستقیمرویرهاسازیعناصرغذايی،ظرفیت


به

اجتماعی متعدد در جوامع ساکن در اين مناطق،

تبادلکاتیونی،آزادسازیفسفرومهارفلزاتسنگین


موفقیت برنامههای فقرزدايی کشور نیازمند توجه به

و سمی نقش اساسی دارند .مواد هیومیکی نتیجه

آوریهای جديدی است که توام با
رويکردها و فن 

تجزيهموادآلیبوده،ترکیباتآلی طبیعی هستندکه

کشاورزی رايج ،استفاده پايدار از اين منابع را نیز

 52تا  32درصد از ماده آلی پیت ،لیـگنیتها،

میسرکند.بهمنظورحفظوارتقاءامنیتغذايیکشور


سـاپـروپـلهـا (نوعی لجن قهوهای يا تیره رنگ با


تولید محصوالت با کشت گیاهانی که دارای

منشاء گیاهی يا جانوری) و مـواد آلـی غیـرزنـده

ويژگیهايی از قبیل نیاز آبی کم ،تولید ماده آلی
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اکـوسیستـمهـای خـاک و آب را تشـکیـل


متعددی در گیاهان میشود .ضمن اين که تحمل به

مـیدهـنـــد ( .)11يکی ديگر از مواد آلی مؤثر در


شوریدرگیاهانويژگیپايدارینبودهوممکناست

بهبود کیفیت خاک ،ورمیکمپوست میباشد .رشد

درمراحلمختلفرشدهرگونهمتفاوتباشد(.)13

فزاينده جمعیت و الگوی زندگی مصرفی ،تولید

در آزمايشی ارزن معمولی يا پروسو نسبت به ارزن

مقادير بسیار زيادی از پسماندهای جامد را به دنبال

مرواريدیودمروباهیبهتنششوریمتحملترنشان


دارد.دفعپسماندهایجامددرشهرها،بهدلیلکمبود


داده است ( .)1بنابراين هدف از اجرای اين تحقیق

محلدفنوقوانینزيستمحیطی،مشکلسازاست.


شامل مقايسه تأثیر کود هیومیک گرانوله و

بنابراينمحققانبهدنبالمديريتديگریهستندکهاز

ورمیکمپوست در افزايش عملکرد ارزن پروسو بر


لحاظ اکولوژيکی و اقتصادی مناسبتر باشد (.)3

شرايط شوری و بررسی تأثیر کاربرد کود اسید

ورمیکمپوستدرواقعنوعیکمپوستتولیدشدهبه


هیومیک گرانوله و ورمیکمپوست در کاهش اثرات

کمککرمهایخاکیاستکهدرنتیجهتغییروتحول


شوریخاکبود.

و هضم بازماندههای آلی ،ضمن عبور از دستگاه

مواد و روشها
بهمنظور بررسی اثر کاربرد کودهای آلی از قبیل
 

گوارشی اين جانوران بهوجود میآيد .بنابراين
کمپوست،مجموعهایازفضوالتکرمبههمراه


ورمی

کودهایهیومیکیوورمیکمپوست دربهبودشرايط


موادآلیتجزيهشدهونیزاجسادکرمهابودهکهبرای


خاک و اصالح خاکهای شور و همچنین کاهش يا

گیاه ارزش غذائی فراوانی دارد .اين کود حاوی

حذف تدريجی مصرف کودهای شیمیايی ،آزمايش

آنزيمهايیازقبیلپروتئاز،لیپاز،آمیالز،سلوالز،لیگناز


گلدانیدرخردادسال 1333درشهريزدرویارزن

امینها،
و کیتیناز میباشد .عالوه بر اينکه از نظر ويت 

پروسو (ارزن معمولی) انجام شد .اين تحقیق

هورمونهای رشد مادهای غنی

بیوتیکها و 


آنتی

بهصورتفاکتوريلودرقالب طرحپايهبلوککامال


میباشد ،همچنین عاری از عوامل بیماریزا نیز


تصادفیدرچهارتکراردرتاريخ 1333/23/23انجام

میباشد .لـذا بـا تـوجـه بـه گـزارش اثرات مثبت


شد.فاکتورهایآزمايششاملدوسطحشوری( 1و

کاربرد کودهای آلی از قبیل کودهای هیومیکی و

دسیزيمنس بر متر) ،سه سطح فاکتور
  12

ورمیکمپوست در بهبود شرايط خاک و اصالح


اسیدهیومیک ( 2 ،2و  4درصد وزنی) (کود


خاکهای شور ،جهت کاهش مصرف کودهای


اسیدهیومیک مصرف شده در اين تحقیق محصول

شیمیايی ،ضروری است سطوح مناسب کودهای آلی

تجاریشرکتگلسنگکويريزدبانامتجاریپارس

هادرشدتهایمختلفشوریبررسی


ياترکیبآن

وسهسطحفاکتورورمیکمپوست

هیومیکمیباشد) 

شود.بهويژهدررقمارزنپروسوکهاخیرادرتحقیق

( 5 ،2و 12درصدوزنی) بودند.مقدار 12کیلوگرم

انجامشدهبهعنوانرقممتحملبهشوریمعرفیشده


خاک تهیه شده از منطقه با بافت لومی شنی را با

هایبهزراعی


).بديهیاستاستفادهازروش
است(1

هیومیکوورمیکمپوست

سطوحموردنظرکود اسید 

اسیدهیـومیـک و
نوين از جمله کاربرد کـود  

مخلوط سپس به داخل گلدانهای پالستیکی انتقال

ورمیکمپوست ،نیز ممکن است بتواند با کاهش


داده شدند .بستر کشت خاک با بافت لومی شنی و

شوریخاکوافزايشتحملارزنپروسوبهشوری،

دسیزيمنسبرمترو
قابلیتهدايتالکتريکی   11/21

عملکرد آن را افزايش دهد .شوری سبب بروز

کودورمیکمپوستواسیدهیومیکبود.پسازتعیین


تغییرات مورفولوژيکی ،فیزيولوژيکی و بیوشیمیايی

درصدهای مختلف وزنی اسید هیومیک و
3
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کمپوستباتوجهبهوزنگلدان،ورمیکمپوست


ورمی

يکسان 12کیلوگرمريختهشد.بهمنظورجلوگیریاز

واسیدهیومیکباخاکمخلوطودرگلدانهايیبه


هاچهارسوراخدرتهگلدانها


تجمعنمکدرگلدان

سانتیمتر با وزن
سانتیمتر و قطر   23
ارتفاع   13

بهعنوانزهکشتعبیهشد.


جدول  -1ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک.
Table 1. Physical and Chemical characteristics of soil.

نسبت

هدايتالکتريکی
(دسیزيمنسبرمتر) سديمقابل

جذب
EC
dS.m-1



مادهآلی(درصد)

آهک

Organic
)matter (%

(درصد)

SAR
9.88

11.08

نیتروژن
)N(%

پتاسیم
)K(%

0.01

1.42

بافتخاک(لومیشنی)
)Soil texture (sandy loam
رسدرصد
)Clay (%
14.5

)Lime (%
30.7

0.12


کلر
سديم کلسیم منیزيم
HCO3
CL
Mg Ca
Na
میلیاکیواالندرلیتر


سیلتدرصد
)Silt (%
12

سولفات
SO4

56.7

50.2

76.8

15.7

)Sand (%
73.5

فسفر

پتاسیم

(قسمتدرمیلیون) (قسمتدرمیلیون)

meq/lit

1.75

شندرصد

45.4

P

K

)(ppm
8.02

)(ppm
144

جدول  -2ویژگیهای شیمیایی اسیدهیومیک.
Table 2. Chemical characteristics of humic acid.

)Fe (ppm

))Zn ppm
آهن

)Mn (ppm
روی

منگنز

)Cu (ppm

مس

EC dS/m

(دسیزيمنسبرمتر)


هدايت

pH 1/5DW

اسیديته

مادهآلی

)O.M (%

)O.C (%

کربنآلی

)N (%

C/N

نیتروژن

نسبتکربنبهنیتروژن

)P2O5 (%

فسفرپنتااکسید

)K2O (%

پتاسیماکسید

Humic substance

0.32

(میلیاکیواالندرلیتر)
کلر 

5-4
1.2
70
86
100 1000
توضیح:آنالیزاسیدهیومیکبهروشکالريمتريکانجامشدهاست.

75

37.7

2-1

37

0.029

60

جدول  -3ویژگیهای شیمیایی ورمیکمپوست.
Table 3. Chemical characteristics of vermicompost.

)Fe (ppm

آهن

)Zn (ppm

روی

)Mn (ppm

منگنز

)Cu (ppm

مس

EC dS/m

(دسیزيمنسبرمتر)

هدايت

pH 1/5DW

اسیديته

)O.M (%

مادهآلی

)O.C (%

کربنآلی

)N (%

نیتروژن

C/N

نسبتکربنبهنیتروژن

)P2O5 (%

فسفرپنتااکسید

)K2O (%

پتاسیماکسید

CL meq/lit

(میلیاکیواالندرلیتر)
کلر 

5000

110

275

50

9

7.5

55

25

2

15

0.61

0.7

15.5

ها(ابعادگلدانها25*25


سازیگلدان

پسازآماده

هدايت الکتريکی  1دسی زيمنس بر متر بهصورت

باگنجايش 12کیلوگرم خاک)درهرگلدان 12عدد

يکروزدرمیانآبیاریشدند2.هفتهپسازاستقرار،

متریکاشتهشد.گلدانها

بذرارزندرعمق 2سانتی

عملیاتتنککردنصورتگرفتوتعدادبوتههابه


ازمرحلهکاشتتا 4برگیباآبمعمولی(شرب)با

 5بوته در گلدان کاهش يافتند .جهت اعمال تیمار
1

منصور سالکی و همکاران

نتايج و بحث

شوری ازنمککلريدسديماستفادهشد.پسازسبز
شدن کامل و استقرار گیاه در مرحله  4برگی تیمار

صفات مورفولوژیک

شوری انجام شد .اعمال تیمار شوری بهمنظور

شاخص میزان کلروفیل :با توجه به نتايج جدول

جلوگیریازتنشاکسیداتیوتدريجیبودهوطیسه

تجزيه واريانس شاخص میزان کلروفیل برگ تنها

مرحلهبهشوری12دسیزيمنسبرمتررسید.جهت

تحت تأثیر اسیدهیومیک قرار گرفته و ساير اثرات

جبران کمبود موادغذايی تیمار شاهد ،محلول کودی

اصلی و متقابل تأثیر معنیداری بر اين صفت

حاوی 22-22-22درصد عناصر N, P, Kوعناصر

نداشتهاند(جدول.)4نتايجمقـايسهمیانگیننشانداد


میکروشاملآهن،روی،مس،منگنزوبوربهمقدار

باافزايشسطحاسیدهیومیکشاخصمیزانکلروفیل

 522،522،222،1222و 222قسمت درمیلیون و

برگ افزايش يافت .بهنظر میرسد اسیدهیومیک با

کود نیترات کلسیم حاوی  13درصد نیتروژن و 25

توان دسترسی بیشتر گیاه به آهن توانسته محتوی

کلسیمباغلظتهای 1و 2/3درهزارتهیهو

درصد 

کلروفیلبرگاينگیاهراافزايش دهدوبا توجهبه

بهدلیلسبکبودنبافتخاکوجهت جلوگیریاز


اينکه اسیدهیومیک توان کالت کردن عناصر غذايی


آبشويیکوددهیطیسهنوبتبهتمامگلدانهاداده


دارد،کاربردآندرافزايشمحتویکلروفیلمؤثربوده

شد 52.روزبعدازاعمالتنششوری،ازهرگلدان

است .همانطور که در شکل  1مشاهده میشود.

بوتهکفبرگرديدوصفاتمورفولوژيکوعملکرد

3

بیشترين شاخص میزان کلروفیل برگ با مصرف 4

بهمنظور محاسبه وزن خشک
دانه اندازهگیری شدند  .

درصدوزنیاسیدهیومیکبهدستآمدکهبامصرف2


هاراپسازبرداشتدرپاکتهای


بوتههرتیمار،بوته

درصدوزنیاسیدهیومیکاختالفمعنیدارینداشت.


جداگانه قرار داده و در دمای  02درجه سلسیوس

رابطهمصرفورمیکمپوستبرکلروفیلبرگ

دراين

بهمدت41ساعتدرآونقراردادهودرنهايتمقدار


تأثیری نداشت .در نتیجه میتوان نتیجه گرفت که

وزنخشکهربوتهووزن دانهبهدست آمد .جهت

مصرف تنها  2درصد وزنی اسیدهیومیک میتواند

اندازهگیری شاخص میزان کلروفیل (عدد اسپد) در


محتویکلروفیلبرگرابهطورقابلتوجهیافزايش


زمان گلدهی با دستگاه  Spadmeterدستی از

دهد .در همین ارتباط کولیکوا و همکاران ()2225

برگهایبااليیهربوته(ازهرتیمار 3گیاهو ازهر


افزايشمحتویکلروفیلوبازدهفتوسنتزیبوتهگوجه

گیاه  5برگ) اندازهگیری شده و میانگین آنها لحاظ

فرنگی و گندم را با مصرف اسیدهیومیک مشاهده

گرديد .در اين آزمايش ،تمام محاسبات آماری با

کردند و دلیل آن را ناشی از افزايش فراهمی

استفاده از نرمافزار  SASانجام شد .قبل از تجزيه

عناصرغذايیبهويژهآهنوهمچنینتاثیرمستقیمآنها

واريانستستنرمالتوسطروش Minitab14انجام

بر فتوسنتز و حمايتشان از جريان انتقال الکترون

شد.درمرحلهنخستتجزيهواريانسجهتصفات

دانستند ( .)11خورمیزی و همکاران ( )2212با

اندازهگیری شده انجام و پس از آن مقايسه میانگین


مصرفورمیکمپوستدرشرايط شورمشاهدهکردند


صفاتموردمطالعهانجامشد.

ورمیکمپوست اثرات منفی تنش شوری بر سیستم

فتوسنتزی گیاه لوبیا ( )Phaseolus vulgaris L.را
محدودنمود.دراينرابطهساختارمتخلخل،ظرفیت
5

نشريه توليد گياهان زراعی ،جلد يازدهم (1379 ،)3

نگهداری آب باال ،دارا بودن مواد شبه هورمونی و


ورمیکمپوست غنی از مواد مغذی میکرو و مواد


کنندههای رشد گیاهی و همچنین وجود مقادير
تنظیم 


میباشد که باعث بهبود زيست فراهمی
هیومیکی  

باالی عناصر ماکرو و میکرو را در بهبود شرايط

عناصری مانند آهن و روی مـیشـود کـه ايـن

هایمحیطیازجملهشوریموثرمیدانند (.)12


تنش

عنـاصر در سنتز کلروفیل نقش اساسی دارند (،22

هرچنددراينآزمايشچنیننتیجهایمشاهدهنشدکه


 .)23شیرو و همکاران ( )2222مقدار کلروفیل برگ

ممکن است ناشی از شرايط آزمايش ،نوع

برنج را با میزان سديم تجمع يافته در برگ متناسب

ورمیکمپوست يا مقدار مصرف باشد .گزارش شده


دانستند(.)21


جدول  -4تجزیه واریانس (میانگین مربعات) تأثیر سطوح مختلف اسیدهیومیک و ورمیکمپوست در شرایط شور و غیر شور بر صفات
مرفولوژیکی و عملکرد دانه.
Table 4. Analysis of variance (mean square) effect of different levels of vermicompost and humic acid in saline nonsaline conditions on morphological traits and grain yield.
Harvest index

شاخصبرداشت

Grain yield

عملکرددانه

Plant dry weight

وزنخشکبوته

Height plant

ارتفاعبوته

Number of tillers

تعدادپنجه

Leaf area

سطحبرگ

 Chlorophyll
content index

شاخصمیزانکلروفیل

درجهآزادیdf



1



*19.00

2

4.66 ns

2
2

0.60ns

32938 ns

4.40 ns

* 27.76

183.00 ns

1.12 ns

1.12 ns

4.53 ns

** 41.02

** 712.00

18.00 ns

0.01 ns

16.10 ns

8.04 ns

** 879.00

46.00 ns

1.84 ns

** 210437

19.77 ns

* 18.37

17.00 ns

43.00 ns

0.29 ns

48893 ns

13.98 ns

1.68 ns

* 27.51

86.00 ns

** 328

0.04 ns

17853 ns

0.93 ns

2

10.42 ns

* 14.93

174.00 ns

24.00 ns

0.82 ns

8717 ns

5.32 ns

4

14.29 ns

4.17 ns

83.00 ns

3.89 ns

0.64 ns

14270.00 ns

2.60 ns

4

23.30

5.75

104.53

59.00

1.62

21529.00

5.37

51

20.44

21.48

21.760

9.90

28.00

24.86

28.30

-

منابعتغییر
S.O.V

شوری
Salinity



40348 ns

اسیدهیومیک
Humic acid

ورمیکمپوست

Vermicompost

شوری×اسیدهیومیک
Salinity*Acid humic

ورمیکمپوست
شوری× 
Salinity*Vermicompost

هیومیک×ورمی
Humic acid * Vermi

شوری×هیومیک×ورمی
Salinity* humic acid
*Vermi

خطا
Error

ضريبتغییرات(درصد)

درصدمیباشد.

درصدومعنیداریدرسطح1

داری،معنیداریدرسطح5


دهندهعدممعنی

ترتیبنشان
**،nsو* 
به

)C.V(%

Ns, ** and * indicates not significant at 5% probability level, significant at 1 and 5 % probability level, respectively

6

منصور سالکی و همکاران
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2
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Chlorophyll content index

a
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10
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8
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(سطوح مختلف اسید هیومیک (درصد وزنی
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شکل  -1تأثیر سطوح مختلف تیمار اسیدهیومیک بر شاخص میزان کلروفیل برگ.

Figure 1. Effect of humic acid treatment on leaf chlorophyll content index.

سطح برگ در بوته :جدول تجزيه واريانس صفات

یداری بر
یدهیومیک نیز تأثیر معن 
شوری میباشد .اس 

نشان داد که تنها مصرف سطوح مختلف

سطحبرگنداشت؛ دراينرابطه ساالکو وهمکاران

ورمیکمپوست برای سطح برگ بوته ارزن در سطح


( )2223با کاربرد ورمیکمپوست افزايش مقاومت به

درصدمعنیدارشدوسايراثراتاصلیو

احتمال 5

شوریرامشاهدهکردندوعلتآن راانباشتکمتر


متقابل تأثیر معنیداری بر اين صفت نداشتند .نتايج

 Naو  Clدر برگ گیاهچههای خیار ( Cucmis

مقايسه میانگین نشان داد با افزايش سطح

 )sativus L.و افزايش فراهمی عنصر  Kدانستند

ورمیکمپوست میزان سطح برگ بوته ارزن افزايش


( .)22همچنین آرانکون و همکاران ( )2224علت

میيابد که البته اين افزايش تنها در تیمار  12درصد


افزايش سطح برگ توتفرنگی ( Fragariax

وزنیمشاهدهگرديد.بهنظرمیرسدحدآستانهجهت


 )ananassa Duchدر حضور ورمیکمپوست را به

تأثیر ورمی کمپوست از  12درصد وزنی شروع

افزايش جمعیت میکروبی خاک نسبت دادند (.)2

میشود (جدول  .)4اين امر بیانگر آن است که


همانطور که در شکل ( )2ديده شد بیشترين میزان


ورمیکمپوست توانايی بهبود شرايط تنش و افزايش


سطح برگ گیاه ارزن با مصرف  12درصد وزنی

فراهمیعناصرراکهنقشموثریدرافزايشکارايی

ورمیکمپوستبهدستآمدومصرف 5درصدوزنی


فیزيولوژيک و رشد گیاه دارند ،دارا است .تیمار

معنیداری نداشت.
ورمیکمپوست با شاهد اختالف  


ثیرمعنیداریبرسطحبرگنداشت؛

شوریاگرچهتأ

بنابراين میتوان نتیجه گرفت مصرف سطوح

امامقدارجزئیسطحبرگرادرشرايطشورافزايش

ورمیکمپوستدرافزايشسطحبرگوبهبودشرايط


دادکهاحتماالبیانکنندهتحملباالیارزنپروسوبه


ثرمیباشد.
طورمعنیداریمؤ 


رشدگیاهارزنبه
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Figure 2. Effect of differenttreatments of vermicompost on leaf area.

تعداد پنجه در بوته :جدول تجزيه واريانس صفات

مصرفشدهوهمچنینناشیاز افزايش شديدفشار

نشان داد که تأثیر مصرف سطوح مختلف کودی بر

اسمزیوايجادسمیتباشد.تیمارشوریومصرف

تعداد پنجه بوته ارزن در سطح احتمال  5درصد

معنیداری بر ارتفاع بوته
اسیدهیومیک هرچند تأثیر  


معنیدارنشد.


ارزننداشتنداماتوانستندمقداراندکیارتفاعبوتهرا

ارتفاع بوته :نتايج تجزيه واريانس صفات نشان داد

افزايش بدهند که میتواند بیانگر تحمل باالی گیاه

ارتفاعگیاهتنهاتحتتأثیراثرمتقابلمصرفسطوح

ارزن به شوری و بهبود شرايط رشد گیاه ارزن با

مختلفورمیکمپوستوشوریقرارگرفتوساير

مصرف اسیدهیومیک باشد در اين رابطه افشارمنش

اثرات اصلی و متقابل تأثیر معنیداری بر اين صفت

()2214بیشترين ارتفاعبوتهذرترابامحلولپاشی

همانطور که نتايج مقايسه
نداشتهاند (جدول   .)4


زمانکودورمیکمپوست


چایکمپوستومصرفهم

میانگین در شکل ( )3نشان داد ،در شرايط غیرشور

بهمیزان 25درصدوزنیمشاهدهنمود (.)1ناردی و

افزودن  5و  12درصد وزنی ورمیکمپوست باعث

همکاران( )2222بیانداشتندکهتحريکتولیدموادی

تفاعشدهدرحالیکهکمترينارتفاع(02/05

افزايشار

ورمیکمپوست،علت
شبیهبهاکسیندرزمانمصرف 

سانتیمتر) در تیمار شاهد مشاهده شد و بیشترين


افزايشارتفاعگیاهمیباشد (.)11همچنینازآنجاکه


ارتفاع( 11سانتیمتر)درشرايطشوروعدممصرف

اسید آمینه تريپتوفان پیش نیاز سنتز ايندول استیک

ورمیکمپوست بهدست آمد .شايد به داليلی مثل


اسید میباشد و وجود عنصر روی در ساختمان اين

افزايش تورژسانسسلولیو تنظیممیزانبازوبسته

اسید آمینه ضروری است ( )24و نظر به اينکه

شدن روزنههای برگ ،شوری نقش تحريک کنندگی

ورمیکمپوست غنی از مواد مغذی از جمله روی


رشد را داشته باشد .در شرايط شور مصرف

میباشد ،بنابراين اين کود میتواند با تأثیر بر روی


درصداختالفمعنیداری

ورمیکمپوستدرسطح 5


سنتز هورمونها بهويژه اکسین باعث افزايش رشد و

درصدورمیکمپوست

باشاهدنداشتامامصرف 12

متعاقبآنارتفاعگیاهشود.هاشمیمجد()2214نیز
+

باعثکاهشمعنیدارارتفاعبوتهارزنشد(شکل.)3


گیاهان را از نظر استعدادشان در جذب  Na

اين امر احتماال ناشی از شوری زياد ورمیکمپوست

طبقهبندی کرده و گزارش داد که رشد گیاهانی با

8

منصور سالکی و همکاران

توانايی باالی جذب  ،Na+با کوددهی  Na+افزايش

طبقهبندیدررديفگیاهانیباتوانايیجذبکمNa+


میيابد ( .)1زيرا  Na+در ايفای بخشی از نقش K+


قرارمیگیرد(.)5


میتواند جايگزين آن شود .گیاه ارزن در اين
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شکل  -3اثرات متقابل بین سطوح مختلف تیمار شوری و ورمیکمپوست ( 0و  5و  10درصد وزنی) بر ارتفاع بوته.
Figure 3. The interaction between different levels of salinity and vermicompost (0, 5 and 10% by weight) on plant height.


وزن خشک اندام هوایی در بوته:نتايججدولتجزيه

وزنی ورمیکمپوست بهدست آمد و تیمار  5درصد

واريانس صفات نشان داد مصرف سطوح مختلف

وزنی ورمیکمپوست يا شاهد تفاوت معنیداری

اسیدهیومیک و ورمیکمپوست بر وزن خشک اندام

نداشت (شکل  .)4تیمار شوری به لحاظ آماری

هوايیارزندرسطحاحتمال 5درصد معنیدارشدو

تأثیری بر وزن خشک بوته نداشت و گیاهان تحت

معنیداری بر اين
ساير اثرات اصلی و متقابل تأثیر  

تأثیرتیمارشوری،باگیاهانشاهدازنظروزنخشک

نظرمیرسدمصرفسطوحمختلف


صفتنداشتند.به

اندام هوايی تفاوت معنیداری نداشتند .با توجه به

اسیدهیومیک و ورمیکمپوست احتماالً با بهبود

کهمکانیسمهایتحملبهشوریمعموالازطريق


اين

ساختمانخاکوافزايشظرفیتنگهداریآبخاک

اندازهگیریمیزانتولیدمادهخشکدرشرايطشوردر


باعث بهبود زهکشی خاک شده و به دنبال آن رشد

مقايسهباشاهدودرطیمدتزمانطوالنیارزيابی

ريشهها و در نتیجه جذب مواد غذايی و رشد اندام


شود.لذاگیاهارزنپروسورامیتوانرقممتحمل


می

هوايی افزايش میيابد (جدول  .)4با توجه به نتايج

به شوری قلمداد کرد .کاربرد تیمار  4درصد وزنی

مقايسه میانگین با کاربرد اسیدهیومیک بیشترين وزن

اسیدهیومیک نسبت به تیمار  2درصد وزنی


خشکاندامهوايیدرشرايطمصرف 2درصدوزنی

اسیدهیومیک باعث کاهش وزن خشک اندام هوايی


اسیدهیومیک بهدست آمد و تیمار  4درصد وزنی

شد .با توجه به آزادسازی عناصر توسط مواد آلی و

اسیدهیومیک يا شاهد تفاوت معنیداری نداشت.

رقابتعناصردرجذبوهمچنینسمیتيونسديم

).همچنینباکاربردورمیکمپوستبیشترين

(شکل5

در شرايط شوری -سديمی و اختالل در جذب

میزان وزن خشک اندام هوايی در تیمار  12درصد

عناصر ،لذا کاربرد مواد آلی با ظرفیت تبادل کاتیونی
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باالدرمقاديرباالممکناستمشکالتتنششوری-

بیش از چهار برابر افزايش يافت ( .)10همچنین بر

سديمی را تشديد سازد .گزارش شده برخی از

اساستحقیقاتانجامشدهدربعضیازگیاهاننظیر

ويژگیهای ورمیکمپوست که موجب افزايش رشد


آفتابگردان

)Helianthus

گیاهمیشودمربوطبهبهبودخواصفیزيکیوزيستی


ورمیکمپوست میتواند اثرات زيانآور شوری را


خاک میباشد ( .)0بررسیها نشان داده است که

کاهش دهد و سبب افزايش رشد و تولید محصول

زيستتودهتمبرهندی()Tamarindus indica L.

شود.

annuus

(L.

درحضورورمیکمپوستدرمحیطتنشکلريدسديم
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Figure 4. Effect of different vermicompost treatment on plant dry weight
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Figure 5. Effect of different humic acid treatment on plant dry weight

عملکرد دانه :جدولتجزيهواريانسصفاتنشانداد

ورمیکمپوست و اثر متقابل بین اسیدهیومیک و


که سطوح مختلف شوری ،اسیدهیومیک ،اثر متقابل

ورمیکمپوست بر عملکرد دانه بوته ارزن در سطح


بین شوری و اسیدهیومیک ،اثر متقابل شوری و

معنیدارشد وسايراثراتاصلیو
احتمال 5درصد  
11

منصور سالکی و همکاران

ثیرمعنیداریبراينصفتنداشتند(جدول

متقابلتأ

تیمار تنش شوری و عدم کاربرد ورمی کمپوست

نتايجمقايسهمیانگینهایاثراتمتقابلدوگانهبین

.)4

بهدستآمد.درخصوصتأثیرمثبتورمیکمپوست

تنششوریوهیومیکاسیدبیانگرآنبودکه دراثر


درشرايطمواجهباتنششوریهمانندشرايطاستفاده

کاربردهیومیکاسیداثرتسوءناشیازتنششوری


ازهیومیکاسیدبود(شکل.)0نتايجمقايسهمیانگین

کاهش يافته و میزان عملکرد در اثر افزايش مقدار

اثرهیومیک وورمیکمپوستنشانداد کهباالترين

مصرف اسیدهیومیک کاهش کمتری داشت و

میزانعملکرددانهبامیانگین 13/53گرمدربوتهاز

همانگونه که در شکل ( )1بیان شد با مصرف 4


تیمار  2درصد وزنی هیومیکاسید و  5درصد وزنی

درصد وزنی هیومیکاسید و عدم تنش و شوری،

ورمی کمپوست بهدست آمد و کمترين میزان نیز با

باالترينمیزانعملکردبامیانگین 12/34گرمدربوته

میانگین  11/15گرم در بوته از تیمار عدم کاربرد

بهدست آمد که البته اختالف معنیداری با تیمار 2

هیومیک و  5درصد وزنی ورمی کمپوست بهدست

درصد وزنی و عدم تنش شوری نداشت و کمترين

آمد .اين چنین نتیجهای حاکی از اثر افزينده اين دو

عملکردنیزبامیانگین1/21گرمدربوتهازتیمارعدم

کوددرتأثیربرعملکرددانهاست.دراينرابطهاتیهو

کاربرد هیومیکاسید و اعمال تنش شوری بهدست

کمپوستها

همکاران ( )2222بیان داشتند که ورمی

آمد .باکمیدقتدرمیزاناختالفعملکرددانهبین

کنندههای رشد گیاه مانند هورمونهای
دارای تنظیم 

تیمارهای مختلف کاربرد هیومیک اسید میتوان

گیاهیواسیدهایهیومیکهستندکهاينموادباعث

دريافتکهباکاربردهیومیکاسیدمیزانکاهشدراثر

تأثیرات مفیدی مانند افزايش جوانهزنی و عملکرد

تنش شوری کاهش يافته است .نتايج مقايسه

میشوند (.)4همچنین مینارد ( )1333نیزگزارشداد


میانگینهای مربوط به اثر ورمی کمپوست و تنش


که با مصرف کمپوست در خاک ،محصول گوجه

شوری نشان داد که باالترين عملکرد با میانگین

طورقابلمالحظهایافزايشيافت (.)15در


فرنگیبه

 12/22گرم در بوته از تیمار عدم تنش شوری و

گزارشهاعلتافزايشرشدگیاهاندراثر

برخیاز

کاربرد 12درصدوزنیورمیکمپوستحاصلشدو

کاربرد کمپوست مواد آلی ،بهبود خواص فیزيکی

کمترين میزان نیز با میانگین  1/35گرم در بوته از

خاکوتأمینعناصرغذايیذکرشدهاست (.)14،1
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Figure 6. The interaction between different levels of salinity and humic acid (0, 2 and 4 wt%) on grain yield.
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Figure 7. The interaction between different levels of salinity and application of vermicompost (0, 5 and 10 wt%) on grain yield
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Figure 8. The interaction between different levels of humic acid (2, 2 and 4 wt%) and vermicompost (0, 5 and 10
wt%) on grain yield

شاخص برداشت :جدول تجزيه واريانس صفات

ويژگیهای رشدی در ارزن شد .اثر متقابل


نشاندادکهمصرفسطوحمختلفکودیبرشاخص

اسیدهیومیک و ورمیکمپوست برشاخص میزان

برداشتارزنمعنیدارنبود.


،وزنخشکبوتهوعملکرددانه،اثرمعنیدار

کلروفیل
داشت.طبقنتايجبهدستآمدهبااعمالتیمارشوری


نتيجهگيری کلی

کمترين میزان عملکرد دانه بهدست آمد که اين امر

 با توجه به نتايج بهدست آمده از اين تحقیق،

ثیرمنفیشوریرابرگیاهنشانمیدهد ولیدراثر

تأ

اسیدهیومیکوورمیکمپوستباعثافزايشبرخیاز

کاربرد هیومیکاسید و ورمی کمپوست میزان کاهش
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رسداسیدهیومیکعالوهبراصالحفیزيکیخاکو


می

نسبتا کمتر از شرايط عدم مصرف کودهای موردنظر

بهبودشرايطرشدگیاهباتوانايیکالتکردنعناصر

رسدعالوهبرمقاومتگیاهارزننسبت


نظرمی
 بود
به.

ونفوذبهداخلگیاهتوسطبخشاسیدفولويکيعنی

C4 به تنش شوری با توجه به اينکه ارزن يک گیاه

بخشريزمولکولخوددرجذبوانتقالآنهاتأثیر


همزمانباکاربردتیمارشوریدرداخلخاک.است

 تیمار ورمیکمپوست بهکار رفته در اين.داشته است

 فاز تبادلی برخی از کاتیونها را اشغال،يون سديم

تحقیقضمن تأثیرافزايشیبر پارامترهايیمثلمیزان

کردهوغلظتآنهارادرمحلولخاکافزايشدادکه

. نقش کاهشدهنده داشت، ارتفاع بوته،سطح برگ

منجر به دسترسی آسانتر و جذب بیشتر آنها توسط

بهنظر میرسد شوری ورمیکمپوست نقش ممانعت


باتوجهبهتأثیراسیدهیومیکدرافزايش.گیاهگرديد

.کنندگیدرجذبعناصرداشتهاست

خصوصاغلظتعناصردربرگبهنظر،غلظتعناصر
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